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~ K-MÄN 
DOPLNOK Č. 4 

ÍÁTNEJ ZMLUVE Č. 872/2007/KM/2.4.2 
uzatvorenej v zmysle § 566 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

medzi zmluvnými stranami: 

MANDANT: mesto Prievidza 
adresa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
zastúpený: JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
IČO: 318 442 
DIČ: 202116814 
bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Prievidza 
číslo účtu: 16626-382/200 

(ďalej len „mandant") 

a 

MANDATÁR: Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, nezisková organizácia 
adresa: Námestie slobody č. 4,971 01 Prievidza 
zastúpený: Ing. Lýdiou Ondrejkovou, riaditeľkou 
IČO: 37923650 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Prievidza 
číslo účtu: 0373096420/0900 

(ďalej len „mandatár") 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že na strane „mandant" sa zmenil štatutárny zástupca, ktorým je 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandátna zmluva č. 872/2007/KM/2.4.2 uzatvorená 20. 12. 2007 
v znení jej Doplnkov č. 1,2 a 3 sa mení takto: 

I. ČI. III. DOHODNUTÁ ODPLATA ods. 1) 
Nové znenie odseku textu zmluvy je: 

1) Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu za výkon činností uvedených v čl. I. bode 2) 
tejto zmluvy vo výške maximálne 9 000,- € (slovom deväťtisíc EUR) ročne a to formou 
mesačných platieb. 

II. Čl. III. DOHODNUTÁ ODPLATA ods. 5) 
Nové znenie odseku textu zmluvy je: 

5.1) Mandant sa zaväzuje odplatu podľa Článku III. ods. 1) tejto zmluvy zaplatiť mandatárovi v 
mesačných splátkach, najneskôr do 7 pracovných dní od predloženia Mesačnej správy 
o vykonaných aktivitách, pričom prvá splátka v roku, t. j. na mesiac január bude vo výške 2 400,- € 
a ostatné mesačné splátky (spolu 11) budú vo výške 600,- €. 
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5.2) V roku 2012 bude výška odplaty 10 000,00 € vyplatená v mesačných splátkach takto: na január 
2012 vo výške 3 324,00 €, na február - september 2012 (spolu 8 úhrad) vo výške 816,00 € a na 
október 2012 vo výške 148,00 €. 

3. Ostatné ustanovenia mandátnej zmluvy č. 872/2007/KM/2.4.2 uzatvorenej 20. 12. 2007 zostávajú 
nezmenené. 

4. Doplnok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
1. 

5. Zmluvné strany sa s Doplnkom č. 4 oboznámili, jeho obsah im je jasný a zrozumiteľný, nemajú žiadne 
pripomienky alebo návrhy na doplnenie, súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

6. Doplnok č.4 nadobúda platnosť jeho podpísaním obidvoma zmluvnými stranami. 

7. Doplnok č. 4 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení povinnou osobou. 

Prievidza *?J?,W Prievidza i*ňf£??Z 

JDr. Katarína MacháčJ(ová 
za mandanta 

/ • 
Ing. Lýdia Ondrejková 

za mandatára 

^ ™ ^ T I C K O - INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA MESTA PRIEVIDZA, 

nezisková organizácia 
Nám. slobody 4, 971 01 PRIEVIDZA 

IČO: 37923650, DIČ: 2022507322 r1 1 
_ MI.: 048/16186 UJ 

7~\ 

2 


